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Reunió amb la directora de Serveis  
del Departament d’Interior 

 
 
Després de demanar dues vegades una reunió amb la directora de Serveis, finalment el 30 d’abril de 2015 
ens vam reunir amb ella per parlar dels temes següents: 
 

1. Nivell alt de risc i protocol d’actuació del personal d'administració i serveis de la 
Direcció General de Policia en relació amb possibles atemptats externs 

 
 

La directora ens ha comunicat que fins aquesta setmana no s'ha aprovat el 
protocol per als mossos i que l'esperaven per poder adaptar-lo al personal 
d'administració. Estan treballant en el tema. En aquest sentit des de la CATAC-IAC 
s'ha demanat que facin una nota per al personal explicant què estan fent i així 
tranquil·litzar una mica els ànims. No tenim clar si la faran o no, però li va 
semblar bé la idea. 
  

 
Plantegem la problemàtica concreta de la seguretat de la zona d'aparcament extern del centre de treball de 
Sabadell (Egara) i ens diu que s'estan buscant solucions, però que totes tenen dificultats ja que el solar és 
propietat de l'ajuntament i consta com a vial, per tant no s’hi pot fer res perquè l’ajuntament no dóna 
permís i tampoc se sap fins quan es podrà utilizar l’aparcament. Ens confirma que els mossos han 
augmentat la vigilància en aquest espai. S'està estudiant la possibilitat d'habilitar en un futur el propi 
aparcament subterrani del complex. 
 

2. Des de la CATAC-IAC es demana un complement específic que reconegui la perillositat i 
la resta de trets caracterísitics dels llocs de treball del personal d'administració de la 
DGP 

 
La directora de Serveis ens ha dit que no creia que l'específic del personal administratiu dels centres 
penitenciaris fos només per la perillositat o l'horari (?!). Nosaltres diem que no demanem el mateix, només 
posem sobre la taula que aquest complement existeix, i que s'estudiï i s’adapti al personal de la DGP. La DS 
torna a donar l'argument del nivell 14 i nosaltres repetim que això ja no té sentit perquè bona part del  
personal d’altres departaments, sense aquestes característiques de treball, ja el té. En aquest sentit, la 
directora no pensa fer res, però nosaltres continuarem reclamant-lo. 
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3. Tarda obligatòria  
 

 

Des de la CATAC-IAC fa temps que insistim que s’elimini l’horari especial que 
implica treballar una tarda de forma obligatòria. La resposta de la DS és que ja 
s'ha guanyat força amb l'entrada a les 7.30h i que no es faci cap tarda durant la 
jornada intensiva. La DGP ha fet un sondeig i el problema són els caps policials 
que volen tenir algú en tot moment, i llavors es conformen a mantenir el 

testimonial d'1,5 hores per la tarda. Absurd! Li hem transmès el malestar que 

genera des de fa temps aquest tema entre els treballadors/es. Al final, hem 
aconseguit que traslladi el tema al secretari general.  
 

4. Convocatòria de llocs de cap de negociat a la DGP 
 
Hem manifestat que ja era hora que el departament regularitzés aquests llocs de treball, 
ja que era una situació que feia molts anys que durava, i, alhora, també ens hem queixat 
que alguns caps de regió policial havien avisat només de la publicació al DOGC d'aquestes 
convocatòries al personal que ara ocupa aquests llocs provisionalment. La directora de 
Serveis s'ha posat les mans al cap i ha dit que això és molt lleig…  
 
Hem demanat que, amb caràcter general, es doni publicitat a la intranet de totes les 

convocatòries del departament que surtin al DOGC, i ens ha dit que sí!!! que parlarà 

amb el Gabinet Tècnic per materialitzar-ho. En aquests moments per seguir els processos 
cal consultar el que diu cada convocatòria.  

En aquest sentit ens diu que preveuen que al 2016 ja tindran regularitzats tots els llocs de treball del 
departament que ara s’ocupen de forma provisional. 
 

5. Permís d'hospitalització 
 

 
 

Hem insistit que si Funció Pública ha aprovat uns criteris homogenis 
(s’entendrà que hi ha hospitalització, en qualsevol de les seves 
modalitats, quan així ho estableixi expressament el document del 
centre hospitalari) per a tots els departaments, aquests són els que 
s'han de complir. Tampoc per a CATAC-IAC aquests són els millors 
possibles, però són iguals per a tothom i no cal que el departament faci 
interpretacions. La directora de Serveis diu que la interpretació que fa 
Interior és més igualitària, perquè no depèn del paper que et faci el 
centre hospitalari.  
 

Nosaltres seguim insistim que aquesta interpretació, a més, obliga a donar massa explicacions sobre un 
tema que ja és prou delicat, la salut, i que el redactat de Funció Pública evita entrar en detalls i explicacions. 
La directora de Serveis s'ha compromès a veure què fan la resta de departaments i a dir-nos alguna cosa. 
 

6. Altres 
 
La DS ens informa que han demanat oferta d'ocupació pública de mossos (418 llocs) i bombers (153). Funció 
Pública els ha dit que cal veure què hi ha en global. Això concorda amb el que ens van dir a la Mesa, que 
calia negociar el global i després veure com es repartia.  
 

La millor defensa, un bon CATAC!!! 
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